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IM - 025

Títol de la licitació: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL LOGIS MONTBLANC
Procediment (1): OBERT
Autorització (2): AP12021-15
El present informe s’emet als efectes d’allò establert en l’article 116.4 de la LCSP
1.- Descripció i Necessitat de la contractació. Insuficiència de mitjans (3):
Al mes de novembre de 2021 Cimalsa va adjudicar el concurs de “Comercialització mitjançant
compra venda de les parcel·les futures 1 i 3 del sector LOGIS Montblanc”, amb uns terminis
establerts per a l’execució de les obres d’urbanització i el lliurament de les parcel·les
urbanitzades.
Per poder complir els terminis acordats (inici d’obres d’urbanització abans del juny del 2023) és
necessari licitar de forma urgent la redacció del Projecte constructiu d’urbanització del LOGIS
Montblanc per tramitar-lo davant l’Ajuntament de Montblanc i un cop aprovat poder licitar les
obres d’urbanització, amb un termini d’execució previst de 18 mesos.
Cimalsa no disposa de mitjans propis, ni personals ni materials, per redactar un projecte
d’urbanització d’aquesta envergadura. El cost previst per la totalitat de les obres d’urbanització
és de 17 M€.
S’adjunta un informe de justificació de l’especificitat tècnica del projecte per tal que sigui
CIMALSA qui liciti directament la redacció del projecte, en comptes de Infraestructures.cat.

2.- Preu. Valor estimat del contracte. Conceptes que l’integren:
El pressupost de licitació s’estableix en 212.000 euros, IVA exclòs.
El valor estimat del contracte és de 212.000 euros, IVA exclòs.
El pressupost de licitació es desglossa en els següents conceptes:
-

Redacció del projecte d’urbanització de la totalitat de
l’àmbit del LOGIS Montblanc
Model BIM del projecte
Realització de les modificacions menors requerides en
els informes dels diferents organismes i al·legacions
presentades, redacció d’un text refós si s’escau

177.000 € IVA exclòs
12.000 € IVA exclòs

9.000 € IVA exclòs

-

Aixecament topogràfic mitjançant vol de 60 Ha

7.500 € IVA exclòs

-

Estudi geotècnic complementari

6.500 € IVA exclòs
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3.- Durada (4)
La durada inicial del contracte és de 14 mesos: 5 mesos per a la redacció del projecte i 9 mesos
per a la tramitació, seguiment i realització de modificacions si s’escau.

4.- Condicions especials d’execució (5):
Segons previst en els plecs, sense que tinguin no obstant caràcter essencial.

5.- Divisió en lots (5):
No es preveu cap divisió en lots

6.- Classificació exigida als participants (5):
No s’exigeix classificació.

7.- Criteris de solvència:
Solvència Econòmica-financera:
a) Declaracions d’entitats financeres.
b) Comptes anuals de l’últim exercici aprovat, si s’escau.
c) Declaració sobre el volum de negocis.
Solvència Tècnica-professional:
d) Treballs executats per l’autor del projecte en els darrers 15 anys, relacionats amb
l’objecte del contracte
e) Treballs realitzats per l’empresa amb metodologia BIM en els darrers 5 anys, relacionats
amb l’objecte del contracte
f) Declaració del personal o equip tècnic destinat als treballs.

Llindars mínims exigibles
Solvència econòmica-financera: no trobar-se en situació concursal o en risc imminent d’entrar
en situació concursal, i estar al corrent en la presentació i registre dels comptes anuals, per
societats mercantils; i de l’IRPF per autònoms
Solvència tècnica-professional:
a) Autor del Projecte:
Titulació: Una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica
adequada per desenvolupar l’objecte del contracte, tenint en compte les especificitats
tècniques de l’objecte del contracte. Cal tenir en compte que el projecte inclou accessos
a carreteres, vies col·lectores i passos superiors i inferiors sobre les vies de tren i
carretera.
Perfil: no es requereix
Experiència professional mínima: 15 anys
Dedicació mínima: 20%
L’autor del projecte ha d’haver executat en els darrers 15 anys:
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Núm. projectes
exigits

Tipus de projectes / estudis

Import unitari
(sense IVA)

1

Projectes constructius d’urbanització de sectors
d’activitat econòmica o residencials de més de 10 Ha

100.000 €

Es consideren projectes similars per a la valoració de l’experiència de l’autor del projecte,
els projectes constructius d’urbanització de sectors d’activitat econòmica o residencials,
projectes constructius de carreteres, obres hidràuliques i aparcaments.
Cal aportar un certificat de l’autor del projecte amb els projectes similars realitzats en els
darrers 15 anys, especificant tipus de projecte, pressupost de l’obra i data de finalització
de la redacció del projecte. S’adjunta model com a Annex núm. 4C.
b) Empresa:
L’empresa ha d’haver executat en els darrers 5 anys:
Núm. projectes
exigits

Tipus de projectes / estudis

Import unitari
(sense IVA)

1

Projecte constructiu d’urbanització, carreteres, obres
hidràuliques, aparcaments en BIM

60.000 €

Cal aportar un certificat de l’empresa amb els projectes similars realitzats amb
metodologia BIM en els darrers 5 anys, especificant tipus de projecte, pressupost de
l’obra i data de finalització de la redacció del projecte. S’adjunta model com a Annex
núm. 4E.
c) L’equip destinat a l’execució dels treballs haurà d’estar format com a mínim pel personal
següent:
Especialistes

Titulació

Autor del projecte

Titulat superior habilitat

Anys
experiència
15

Adjunt a l’autor del projecte

Titulat superior habilitat

5

Especialista en traçat

Enginyer de Camins o Enginyer Tècnic
d’obres públiques

5

Especialista en estructures

Enginyer de Camins, Canals i Ports

5

Especialista en hidràulica

Enginyer de Camins o Enginyer Tècnic
d’obres públiques

5

Especialista en instal·lacions

Enginyer superior o Enginyer tècnic

5

Especialista en impacte
ambiental

Arquitecte, enginyer agrònom o similar

10
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Especialista en paisatgisme

Arquitecte, enginyer agrònom o similar

10

Especialista en BIM

Màster BIM o curs formació BIM

2

Especialista en geotècnia

Enginyer geòleg o geòleg

10

Especialista en topografia

Enginyer Tècnic Topògraf

10

Cal acreditar-ho amb la Declaració Responsable del personal que es destina a l’execució del
contracte que s’adjunta com a Annex núm. 4A, indicant el càrrec, titulació, any d’obtenció de la
titulació, percentatge de dedicació, firmat manualment o digitalment per cada professional.
S’afegirà una relació de les feines fetes pel tècnic que s’adeqüin al seu camp de treball per poder
acreditar el seu coneixement i expertesa en la matèria i els títols acadèmics.
En el cas dels autònoms, serà suficient disposi d’experiència en els camps descrits, que
acreditarà mitjançant la presentació del CV.

8.- Criteris de valoració i adjudicació
a) CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS

fins a 77 punts

a.1) OFERTA ECONÒMICA: fins a 35 punts
La fórmula de valoració econòmica i els criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment
baix d’una oferta estan definits al model de Plec per a serveis-projectes.
a.2) EQUIP REDACTOR: fins a 34 punts, aplicant-se la fórmula següent:
L’experiència de l’equip tècnic es valorarà mitjançant el nombre de projectes similars on ha
participat desenvolupant el mateix càrrec. Els projectes similars són els definits en l’apartat
G1 del quadre de característiques.
En el cas de l’autor del projecte s’aplicarà un coeficient de 0,5 en els projectes en que hagi
actuat com a Project Manager i de 0,35 en els projectes on hagi participat com a membre de
l’equip redactor.
No seran objecte de valoració els projectes similars requerits com a solvència tècnica o
professional que s’especifica en l’apartat G1 del quadre de característiques.
Experiència en obres similars de l’autor del projecte:
Participació en més de 4 projectes
23 punts
Participació en 4 projectes
19 punts
Participació en 3 projectes
15 punts
Participació en 2 projectes
10 punts
Participació en 1 projectes
5 punts
Experiència en projectes similars de l’adjunt a l’autor del Projecte:
Participació en més de 3 projectes
10 punts
Participació en 3 projectes
8 punts
Participació en 2 projectes
5 punts
Participació en 1 projectes
2 punts
4

Informe Motivació
Procediment obert

Edició format : Ed. 1
Juliol 2021
Página 5 de 9

Justificació de coneixement de la metodologia TCQ: 1 punt
a.3) MILLORES: fins a 4 punts, aplicant-se la fórmula següent:
a.3.1) Realització d’imatges 3D del projecte sobre imatges aèries de l’àmbit objecte de
redacció: 2 punts
a.3.2) Realització de presentacions del projecte o estudi en format digital que resultin
d’interès pel contracte: 2 punts
a.4) Certificats ambientals i de qualitat: fins a 2 punts
- ISO 9001: 1 punt
- ISO 14001, EMAS o altres certificats reconeguts: 1 punt
a.5) Responsabilitat social i igualtat: fins a 2 punts
- Memòria Responsabilitat Social Corporativa: 1 punt
- Pla d’igualtat: 1 punt
b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

fins a 23 punts

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb
els valors numèrics establerts a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s’ordenaran les
diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per
obtenir la puntuació:

Pop = Puntuació de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada
La fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i, si s’escau, a cadascun dels subcriteris per separat, i
després obtenir la puntuació total.

b.1) Memòria tècnica i metodologia: fins a 12 punts
Es valorarà la descripció de la metodologia a seguir pel desenvolupament dels treballs:
anàlisis previs, fases, interlocucions, informes, etc. Es valorarà la relació dels condicionants,
activitats crítiques, fites i altres aspectes que el licitador consideri rellevants pel correcte
desenvolupament dels treballs. Es valoraran també aquelles propostes en la metodologia
que no estiguin definides en el Plec de prescripcions tècniques i no estiguin incloses en altres
apartats (ex: programació i organització funcional).
També es valorarà la correcta concepció del Pla d’assegurament de la qualitat del projecte i
la relació d’activitats a controlar.
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b.2) Organització funcional de l’equip destinat a la realització dels treballs: fins a 6 punts.
Es valorarà que l’organització funcional destinada a l’execució dels treballs sigui apropiada
per tal d’assolir els objectius de compliment de qualitat, compliment de pressupost i
compliment de termini; tenint a més en compte respecte al personal superior, mitjà i
especialista la seva titulació, coneixement, especialització i dedicació.
b.3) Programa d’execució dels treballs: fins a 5 punts
Es valorarà tant la seva correcta i acurada concepció, com l’adequada proporció entre les
diferents activitats i les seves precedències.
9.- Documentació annexa (6):
S’adjunta la documentació següent:
- Annex 6 del Plec de Clàusules administratives: Altres especificitats tècniques
- Plec de Prescripcions Tècniques
- Plec d’especificacions BIM de CIMALSA

Signat

Conforme Procediment Existència
Crèdit

En la data de firma

En la data de firma

Autoritzat

En la data de firma En la data de firma
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Notes
(1) Sent un procediment obert, el Departament Jurídic determinarà si és pot fer un
procediment simplificat o abreujat
(2) Cal posar el número de l’autorització prèviament aprovada. Es tramitarà pel sistema
habituals
(3) Cal incloure una descripció de l’objecte de la contractació, que permeti identificar què
es vol fer. També en aquest apartat, caldrà justificar la necessitat de la contractació
proposada. Cal fer referència a la insuficiència de mitjans propis per dur a terme la
feina prevista
(4) Cal indicar la durada de la obra o servei a contractar
(5) Cal indicar, si s’escau, informació relativa a les condicions especials d’execució, si es
preveu licitar per lots, o s’exigeix alguna qualificació al contractista
(6) S’adjuntarà la documentació complementària i necessària per fer la licitació: projecte,
memòria descriptiva, plec de condicions tècniques
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ANNEX 6
ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES
1. El projecte s’ha de realitzar amb metodologia BIM, creant un model 3D que es lliurarà a
Cimalsa i que ha de complir les Especificacions BIM que s’adjunten al present Plec de
clàusules.
2. El projecte inclou la realització d’un aixecament topogràfic de detall mitjançant vol amb dron
en un àmbit de 60 Ha, a càrrec de l’adjudicatari. De la resta de l’àmbit Cimalsa ja disposa de
l’aixecament topogràfic de detall que facilitarà al contractista. S’adjunta la definició de preus
unitaris.
3. El projecte inclou la realització dels treballs de geotècnia a càrrec de l’adjudicatari, en cas que
es consideri necessari ampliar l’estudi geotècnic existent. S’adjunta la definició de preus
unitaris.
4. Forma part dels treballs de redacció encarregats amb la present licitació, l’anàlisi i resolució
de les possibles al·legacions presentades i requeriments dels informes rebuts durant la
tramitació del projecte davant l’Ajuntament i la redacció d’un Text Refós que reculli les
modificacions realitzades, sempre de caràcter menor. En el cas de modificacions substancials
del projecte es valorarà a part la redacció d’un projecte modificat.
5. Per a l’elaboració de l’annex de climatologia, hidrologia i drenatge, es considera inclòs dins
el contracte la realització de modelitzacions hidràuliques (unidimensionals i/o
bidimensionals) que siguin necessàries i/o requerides per l’Agència Catalana de l’Aigua o
l’Ajuntament, amb l’objectiu que puguin informar favorablement.
6. Cimalsa disposa del projecte constructiu d’urbanització de l’antigament denominat polígon
d’actuació 1, de 30 Ha de superfície aproximadament, redactat al 2018, que posarà a
disposició de l’adjudicatari.
7. El projecte a redactar estarà dividit en fases segons la previsió d’execució de les obres
(inicialment estan previstes 2 fases). Es lliurarà un projecte complet de totes les fases per a
la tramitació davant l’Ajuntament i un Projecte per a la licitació de les obres de la Fase 1.
8. El pressupost d’execució per contracte estimat per a les obres d’urbanització és el següent:
Obres urbanització Fase 1:
9.000.000 €
Obres urbanització Fase 2:
3.150.000 €
Serveis afectats:
Desviament línia Alta Tensió
(a realitzar per REE tant projecte com obra):
Desviament Gaseoducte
(a realitzar per Gas natural tant projecte com obra):
Escomesa eléctrica des de SE Montblanc
(a realitzar per E-Distribucion tant projecte com obra:

1.150.000 €
250.000 €
2.250.000 €

Amidaments aixecament topogràfic
Vol amb dron
Cartografia 1:500

Ut
Ut
Ha

Amid
Preu
Import
1
60
TOTAL (IVA no inclòs) 0,00 €
8

Edició format : Ed. 1
Juliol 2021
Página 9 de 9

Informe Motivació
Procediment obert

Amidaments Estudi geotènic
Ut

Amid

Preu

Import

1 Transport equips

ut

1

2 ml de sondeig a rotació amb extracció de mostra contínua, en
qualsevol tipus de terreny, incloent revestiment i peforació en
roca

m

40

3 Assaig SPT

ut

10

4 Extracció de mostres inalterades

ut

4

5 Instal·lació de tub piezomètric, arqueta metàl·lica i lectura
de nivell freàtic

m

20

6 Cuba d'aigua per dia

ut

4

7 Granulometria per tamissat

ut

4

8 Límits d'Atenberg

ut

4

9 Densitat i humitat

ut

4

10 Tall diercte (consolidat i dernat)

ut

2

11 Assaig de compressió simple

ut

4

12 Anàlisi de l'agrassivitat de l'aigua

ut

1

ut

1

TOTAL (IVA no inclòs)

0,00 €

SONDEIGS A ROTACIÓ AMB EXTRACCIÓ DE MOSTRA CONTÍNUA

ASSAIGS DE LABORATORI

REDACCIÓ D'INFORMES
13 Redacció d'informe Geotècnic incloent geòleg a obra
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